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 ، ٨٢الكهففففف :  چٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
-والب الد عالالن  هالالل ال ولالالا، وعالالدا اإللثالالار مالالن الخل الا الزائالالدة عالالن  الالدر الكاجالالا، واإللكالالا  علالالى   

ياا قللاب »يكثالر مالن  ولالو:  -سالهللاعليالو الصالهللة وال-بالدعا  بالثبات؛ كما كالان النيالي  -جل وعهلل
 [0412] الترمذي   «الللوب ثبت قلبي على دينك

ا في هذا الزمان، من مقرو ة ومرئيا ومسالموعا، وفالي  وعدا الت رض لموا ن الوتن، وهي كثيرة جدًّ
 كل مكان ال يخلو منها َمكَول من المكافل، الناس ما سلموا من هذه الوتن كتى في   ر ييوتها . 
ف لى اإلنسان  ن يكر  على   ع مالا يشغال لو عالن ر الو، ويشلهيالو عالن عبادتالو، ومالع ذلالن يشكثالر مالن 

، ومن تهللوة كتابو على الوجو المأمور بالو؛ فال ن هالذا ممالا ي ينالو علالى الثبالات، -عز وجل-ذكر   
فال وال يااال عبادي يرلاإب يَّلايل بالنوا»ويكثر  يًضالا مالن نوافالل ال بالادات كمالا فالي الكالديي القدسالي: 

حرى أحبه؛ فإذا أحببره كنت سقعه الذي يسقع به، وبصإه الذي يبصاإ باه، وهاده الراي ياب   
ن سألني ألع ينه ولئن اسرعاذني ألعيذنه  [2020. ] اليخاري «بها وإجله الري يقشي بها، وا 

ويكثالالر  يًضالالا مالالن ذكالالر المالالوت، ويشقلالالل وليقتصالالر علالالى القالالدر اللالالافي مالالن فضالالو  اللالالهللا، وفضالالو  
و  ال  الالاا، وفضالالو  النالالوا، ويكالالر  علالالى مالالا ذكرنالالا مالالن الالالدعا  بالثبالالات، واإللثالالار الخل الالا، وفضالال
وتالهللوة كتابالو، والب الد عالن  هالل ال ولالا، وكثالرة القيالل والقالا  فيمالا ال ينوالع،  -عالز وجالل-من ذكالر   

ويلالالزا الصالالكبا الصالالالكا، ولالاليكن لالالو نصالاليال مالالن الت يالالد ال سالاليما فالالي الخلالالوات، ومالالع ذلالالن  يًضالالا لالالو 
وهو في صاة  »ي المسجد  يل الصهللة وب دها، و د جا  ما يد  على فضل ذلن:   ا  المكي ف

ذا قكااف فااي قصااةه ال راااال القةئكاا  راادعو لااه »[، 216] اليخالالاري: «قااا داي ينر ااإ الصااة  وا 
 [.206] اليخاري: «ورصلي عليه؛ اللهي اغفإ له، اللهي اإحقه قا لي ُيْحدَّف

ه ب ض الوسائل، ف لى اإلنسان  ن يكر  على ما ينو و، وعلى تكقيال  الهالد  على كل كا  هذ
لوالال ، وهالالو تكقيالال  ال يوديالالا    ، ومالالن  هالالا مالالا يشهالالتا بالالو مالالن ا ذكالالار، -جالالل وعالالهلل-الالالذي مالالن  جلالالو خش

 ذكار الصبا  والمسا ، و ذكار النوا، والدخو  والخروج، في موا نهالا، وال يالزا  لسالانو ر بالا يالذكر 
، وهالالذا الالالالذكر ال يتركالالو  و ال ي والالالل عنالالالو  ال مكالالروا؛  نالالالو ال يشَكل والال  غالالاليًئا و جالالالره -عالالز وجالالالل-  



ااإنَّدون، قياالم قاان هااي يااا إسااول ون قااالم الااذاكإون و كثيااإا والااذاكإات»عظالاليا،   «ساابا الُقف 
 [.0262]مسلا:

 غاليا ، للالن  الذكر ال يشَكل و  غيًئا ك يره من ال بالادات، التالي  الد يكالون لهالا مقالدمات و الد تكتالاج  لالى
ااا بااذكإ و»هالالذا ال يكتالالاج  لالالى غالالي ،  وغالالراس الجنالالا   [46261] المسالالند:« ال ياااال لسااانك إ بذ

قاال  -علياه الساةي-أن يباإاهيي اللليال »التسييح والتكميالد والتهليالل والتلييالر؛ جالا  فالي الكالديي: 
، وألبااإهي أن الجنناا  ليلاا  ارسااإاقم أقااإ  أقرااك قنااي السااةي -عليااه الصااة  والسااةي-لقحقااد 

 [.2120] الترمذي: « قَّيعان، وغإاسها سبحان و، والحقد هلل، وال يله يال و، وو أكبإ
ي ني  ذا  لت: سبكان   فالي ثانيالا غرسالت لالن غالجرة فالي الجنالا، واإلنسالان ي الرس فالي هالذه الالدنيا 

و الت ال ويالل، واكتمالا  تنالتح واكتمالا  مالا ويت ال على غرسالو، ويهللكظهالا ويتالابع سالقيها، ويمكالي ال
من غرس في الجنا.   تنتح، وسبكان   ضش

وقن قالم ال يله يال و، وحده ال شإهك له، له القلك ولاه الحقاد، وهاو علاى كال شايق قاديإ، »
 [. 0262]مسلا: «عشإ قإات، كان كقن أعرا أإبع  قن ولد يسقاعيل

ن كاناات قثاال ابااد وقاان قااالم ساابحان و وبحقااده فااي يااوي قائاا»   قااإ ، ح اات عنااه ل اياااه وا 
 [. 2120]اليخاري: «البحإ

ي نالي فالي د الالائ   مالور ميسالالرة و  الكمالد، و يالالواال مالن  يالالواال الخيالر عظيمالالا، ومالع ذلالالن ي والل عنهالالا 
 وباللهللا الذي  د يضرها وال ينو ها. كثير من الناس، وينغ لون بالقيل والقا ،

 .4/2/2442الحلل  اللاقس  والعشإون،  بإناقج فراوى نوإ على الدإب،المصدر: 
 

 


